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Curriculum i få ord
Jeg blev cand. jur. fra Københavns
Universitet i 1990, og har stort set al d
været ansat i staten.

Analyser af processer og arbejdsgange
hører tæt sammen med
økonomistyring.

Jeg har kun brugt mit fag i 1½ år, da jeg
behandlede personsager i
Arbejdsskadestyrelsen. Jeg
markedsfører mig derfor ikke som
jurist.

I 2004 ski ede jeg hest. Det var ledelse
af IT‐projekter, der trak i mig. Jeg har
implementeret
dsregistreringssystemer og HR‐
systemer i ﬂere styrelser og i
Udenrigsministeriet.

Ved et lfælde blev et job
som
økonomimedarbejder
ledigt i styrelsen. Det
både ltalte og
udfordrede mig, og det
blev begyndelsen på 13 ‐
14 års arbejde med alle former for
økonomistyring; både intern
økonomistyring og udarbejdelse af
bevillingslove (ﬁnanslove og
llægsbevillingslove).

Jeg har været glad for udvikling
og vedligeholdelse af inter‐ og
intranet, fordi jeg her har kunnet
bruge min viden om ‐ og glæde
ved ‐ sproget. Jeg er teore sk og
prak sk velfunderet fsva. skri ‐
lighed i webtekster.
Jeg har llige været glad for at yde
brugersupport, fordi det udfordrer
evnen l at gøre det indviklede enkelt.
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Kan fremsendes:
* Anbefaling fra Folkekirkens
Nødhjælp
* Langt CV med beskrivelse af
opgaver

Kontakt:
Hold musen over teksten
for at bruge linket.

Mobil: 22 81 17 31
Mail
Mit eget site
Siden hvor jeg er webmaster og skribent

Om fleksjob og ønskejobs
Jeg er lkendt
ﬂeksjob på
baggrund af ﬂere
års psykisk sygdom.
Sygdommen hedder
nu om dage "Bipolar aﬀek v
sindslidelse" og er det, man dligere
kaldte maniodepressiv sygdom.

Det er muligt, I aldrig har overvejet at
ansæ e en ﬂeksjobmedarbejder. Det
kan være, I tænker, at en sådan har et
stort sygefravær, ikke er omgængelig,
ikke kan arbejde selvstændigt, skal
”nurses” mere end de øvrige
medarbejdere mv. Sådan er det ikke
med mig.

Sygdommen er velbehandlet med
medicin og psykologsamtaler. Derfor
kan jeg a er bruge evner og erfaring
på arbejdsmarkedet 15 mer om ugen.

Jeg har hele 2016 og 2017 ha
kontraktansæ elser hos Folkekirkens
Nødhjælp (administra ve opgaver), og
det har været uproblema sk.

HR‐chef Sune Lyng skriver i sin
anbefaling, at det eneste, man mærker,
er, at jeg kun er på arbejde 15 mer
om ugen.
Ønskejobs: Nu hvor jeg ikke længere
kan arbejde på fuld kra , vil jeg helst
bruge min arbejds d på: Udvikling og
vedligeholdelse af websites,
udarbejdelse af so wareguides,
opbygning og vedligeholdelse af
proﬁler på de sociale medier, sprog og
korrekturlæsning.
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Lige
nu:

Endelig er jeg kommet til at leve af det, jeg elsker: "Webmaster & skribent",
men jeg vil gerne arbejde mere end de otte timer, Nordsjællands Port Center
ApS har økonomi til.

2017

Folkekirkens Nødhjælp – Genbrug/Second Hand Unit: Ansvarlig for genbrugsbutikkernes bestillinger af
varer, sproglig gennemgang af hjemmesider, statistiske analyser og diverse ad hoc-opgaver.

2016

Kontrakten udløb 31. december 2017.
Folkekirkens Nødhjælp – Human ressources: Implementering af et HR-system. Anbefaling kan
fremsendes.

2012 -

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen: Brugersupport.

2013

2008 -

Miljøministeriet, Miljøministeriets personaleadministration: ”Sprog-røgter” og webudvikling.

2012
2008 -

Udenrigsministeriet: IT-projektledelse. Tidsregistreringssystem.

2005
2004 -

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Statistik: IT-projektledelse. Tidsregistreringssystem

2005
2000 -

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen: Resultat- og økonomistyring samt

2004

bevillingslove.

1999 -

Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement: Resultat- og økonomistyring samt bevillingslove.

2000
1999

Danmarks Radio, TV-Økonomi

1994 -

Socialministeriet, Den Sociale Sikringsstyrelse: Økonomistyring og bevillingslove.

1999
1991 -

Socialministeriet, Arbejdsskadestyrelsen: Intern økonomistyring samt udvikling af

1994

ledelsesinformationssystem (LIS).

1990 -

Socialministeriet, Arbejdsskadestyrelsen: Konkret sagsbehandling af ulykkessager.

1991
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Systemkendskab, fritid mv.
Webmaster og skribent: Jeg har udviklet mere end 90 guides til diverse software (Windowsbaseret).
Guiderne ligger på siden https://supportpcogandet.dk, som jeg er webmaster for. Mit mantra er, at
jeg skriver til alle, for nørderne klarer sig selv. Guiderne bliver positivt modtaget.
Selve siden er netop redesignet og alle guides er gennemgået, så det er sikret, at sidens overordnede design også er gennemført på alle screen dumps. Det har været en stor opgave, men jeg gør gerne en indsats for at opnå et godt resultat.
En del af min fritid går herudover med en form for forfattervirksomhed på min blog, der har eksisteret i ti år og har en trofast læserskare. Jeg skriver om politik, webdesign, psykiatri mv. og bloggen
har da også den passende undertitel: "Om alt mellem himmel og jord".
Systemkendskab: Hele Officepakken på professionelt niveau, alle versioner af Windows,
TeamViewer, CMS: WordPress - også backend, Sitecore, Joomla, Microsoft Sharepoint, Remedy, SQLdatabaser, phpMyAdmin og mange flere.
Hardware: Det ved jeg virkelig intet om.
Menneskelige kompetencer: Kvalitetsbevidst, loyal og flittig.
Øvrige kompetencer: Sprogligt skarp.
Foreninger: Medlem af Mensa Danmark.

